RØDTVEDT BORETTSLAG
et trygt og trivelig borettslag

Sommer 2019
Hei!
Vi tenkte å komme med litt info til deg som bor her
i Rødtvedt borettslag før sommer- og feriestillheten
senker seg over borettslaget.
Først vil vi takke alle dere som var med på årets
sommerfest! Hver eneste en av dere som var med
gjorde dette til en svært så trivelig kveld, så takk
skal du ha 
Om noen måneder starter planleggingen for neste
års sommerfest. Vi ville satt pris på om du som
var med i år kunne gi oss en tilbakemelding på hva
som var bra og hva som ikke var så bra. Gi oss
gjerne tips hvis du syns noe kunne vært
annerledes. Og du som ikke var med; hva skal til
for at du blir med neste år? Vi håper på innspill
fra deg som bor her, på den måten kan det bli
enda hyggeligere neste år 
Utbyggingsplaner på Rødtvet
Det er mye og mange planer for Rødtvet nå.
Alt fra å bygge produksjonsbygg og høyblokk ved
Rødtvet T-banestasjon, til å bygge massiv
blokkbebyggelse med nærmere 1000 leiligheter i
området vårt, og nå i disse dager planer om å
fjerne gateparkering i Rødtvetveien og etablere
sykkelfelt.
Det er mange meninger om disse tingene og det er
fint om du som bor her engasjerer deg og gir oss
tilbakemeldinger. Vi i styret jobber for deg, og jo
flere som engasjerer seg og kommer med innspill
til oss dess bedre vil vi kunne stå på i kampen for
å bevare det grønne, trygge Rødtvet vi alle er så
glad i. I saken om bygging av massivt
produksjonsbygg ved Rødtvedt T-banestasjon,
med døgnkontinuerlig trafikk av laste- og varebiler,
så har Fylkesmannen nå opphevet og trukket
tilbake rammetillatelsen og samtlige
dispensasjoner. Planene slik de er fremlagt kan
altså ikke realiseres. Det betyr ikke at det ikke blir
utbygget på denne tomten, men det betyr at det
hjelper å engasjere seg, og at utbygger må
begrense seg litt i hvor stort og høyt alt skal bli.
Vi sender nå ut et eget skriv om disse tingene, og
du vil også om kort tid finne oppdatert info på vår
hjemmeside. Sett deg inn i dette og engasjer deg,
sammen er vi sterke 
Bildeling
Det vil om kort tid bli etablert bildeling her hos oss.
Vi er spente, og mer info får du snart 

Alt var bedre før..
Det hender noen hevder det, vi er nok ikke helt enig,
tvert imot vil vi nesten si, det meste er bedre NÅ.
Men selv om det meste er både bra og bedre nå så
er det enkelte ting som fortsatt ikke er helt bra.
Styret har mottatt kopi av et skriv fra februar 1965
hvor noen beboere med hageleiligheter var sterkt
plaget av at sigarettsneiper og mye annet ble mistet
eller kastet ned fra leilighetene over.
Problemet er blitt mindre, men dessverre ikke helt
borte, og det er trist, ubehagelig og farlig. Skal vi
nå, snart 55 år etter nevnte skriv, en gang for alle
kvitte oss med dette problemet?
Pass derfor på at ingenting blir kastet eller mistet
ned i hagene under. Takk skal du ha!
Styret
Styrekontoret er åpent i morgen, torsdag 27.juni,
men så er det sommerstengt fram til torsdag
1.august. Men vi har beredskap hele sommeren, og
både post og e-post blir sjekket med jevne
mellomrom. E-postadressen vår er;
styret@rodtvedtbrl.no
Har du ikke mulighet til å sende e-post kan du ringe
vaktmester, svarer ikke han vil du få opplyst
telefonnummeret til styreleder.
Vaktmester
Apropos vaktmester så går nå vår kjære vaktmester
ut i velfortjent ferie og er ikke tilbake på jobb før
mandag 29.juli.
Vi ønsker vaktmester med familie god ferie 
I hans fravær vil vi ha samme vikar som i fjor.
Han jobber mandag til torsdag 08.00 – 15.00, og
fredager 08.00-13.00.
Det vanlige telefonnummeret gjelder; 97 77 48 15
Til slutt
Skal du reise bort så husk å sikre alle vinduer og
dører. Slå av vekkerklokka, slik at den ikke piper
hver morgen når du er borte. Gjør gjerne avtale
med en nabo om å tømme postkasse og fjerne
reklame utenfor døra di. Trekk stikkontakten ut på
TV, PC og eventuelle ladere, og stenge stoppekrana
di!
Da gjenstår det bare for oss i styret og takke for
godt samarbeid så langt i år, og så vil vi ønske deg
en riktig god sommer med lange lyse late dager 
Styret 26.juni 2019

